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naturlig brandventilation
fordele 
ved naturlig 
brandventilation

 » Monteringen er meget enkel

 » Ingen elektriske installationer

 » Vi foretager beregningerne

 » Vi har mange års ekspertise

 » Lave installationsomkostninger

     ALT hvad du skal bruge, 
er lige ved hånden – 
og klar til montering

ud med 
røgen

Ved brand og røgudvikling vil naturlig 

brandventilation altid lede røgen væk – 

uanset vindretningen.

Ivar Haahr A/S sørger for den korrekte 

dimmensionering i forhold til bygningen og 

den gældende lovgivning.

Naturlig brandventilation monteres som én 

samlet enhed i kip.

Lovkrav
Ifølge bygningsreglementet kan etab-

lering af brandventilation være lovkrav 

i bygningen.

Det vigtigste ved brand er at få røgen ud og temperaturen ned, 
så skadernes omfang begrænses. 
Det kan naturlig brandventilation hjælpe med.

Naturlig brandventilation er med til – som sidegevinst –
at skabe en sundere og ventileret bygning.

naturlig brandventilation
– en sikring, der altid er på plads...
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ud med røgen
– naturligvis

Du får ingen drifts-
omkostninger, ingen årlige
afprøvninger og ingen
vedligeholdelse.»

Det vigtigste ved brand er at
få røgen ud og temperaturen
ned, så skadernes omfang
begrænses. Det kan naturlig
brandventilation hjælpe med

»

IVAR HAAHR A/S  I  STORKEVEJ 2  I  DK-6621 GESTEN  I  TLF. +45 75 55 72 44  
POST@IVARHAAHR.DK  I  WWW.IVARHAAHR.DK

Ikke kommet ud  
af den blå luft ...
Ivar Haahr A/S har været mange år i 

branchen og har den håndværksmæssige 

ekspertise, der skal til for at levere varen.

Ring, skriv eller kig ind forbi. Vi er klar til at 

hjælpe dig.

God byggeøkomi
Det betaler sig altid at gøre det rigtigt første 

gang. Vores produkter leveres i færdige sekti-

oner – klar til brug. Det sikrer lave installati-

onsomkostninger.

Lavt energiforbrug
Vores naturlige løsninger belaster ikke miljø-

et, og samtidig sparer det på driftsomkostnin-

gerne.

Vejrbestanding
Vi har nøje udvalgt og afprøvet materialer til 

dig. Der er ikke gået på kompromis med kvali-

teten, det sikrer lang holdbarhed i al slags vejr

Ivar Haahr A/S udvikler, fremstiller og leverer en række innovative 

ventilations- og ovenlysprodukter til agro og industri.

Hos os får du høj kvalitet og faglighed, og vi ved, at troværdighed 

og tillid er grundlæggende forudsætninger for et godt samarbejde.

vi leverer lys 
og luft
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fordele ved naturlig
brandventilation 

» Monteringen er meget enkel 

» Ingen elektriske installationer 

» Vi foretager beregningerne

» Lave installationsomkostninger

» Vi har mange års ekspertise

» ALT hvad du skal bruge, er lige ved hånden
   – og klar til montering
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Ved brand og røgudvikling vil naturlig 

brandventilation altid lede røgen væk – 

uanset vindretningen.

Ivar Haahr A/S sørger for den korrekte 

dimmensionering i forhold til bygningen og 

den gældende lovgivning.

Naturlig brandventilation monteres som én 

samlet enhed i kip.

Lovkrav
Ifølge bygningsreglementet kan etab-

lering af brandventilation være lovkrav 

i bygningen.

Det vigtigste ved brand er at få røgen ud og temperaturen ned, 
så skadernes omfang begrænses. 
Det kan naturlig brandventilation hjælpe med.

Naturlig brandventilation er med til – som sidegevinst –
at skabe en sundere og ventileret bygning.

naturlig brandventilation
– en sikring, der altid er på plads...

nem montering
– naturligvis…

Ovenlys Ventilation leveres i samlede enheder 

– klar til at sætte op og nem at gå til.

skulle der opstå 
spørgsmål om mon-
teringen, er vi klar 
ved telefonen, så du 
kan komme videre!

Faglærte medarbejdere er parate med råd og vejledning.

Montering
Indbygningsmål og fremgangsmåde 

er tydeligt beskrevet. Færdige pro-

duktpakker – lige til at gå til.

Ingen støjgener
Naturlig ventilation giver et effektivt 

luftskifte, som giver et optimalt inde-

klima uden støjgener.


